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SAMMENDRAG 
Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum foretok den 13.–14. august 2019 en 

undersøkelse av en fiskefelle (ID 178651) i innsjøen Grunna i Modum kommune i Buskerud. 

Formålet var å sikre kunnskap om restene av anlegget, ettersom dette er det eneste 

fiskeanlegget som er C14-datert til vikingetid i Norge. I tillegg har anlegget vist klare tegn til 

forfall etter at den ble påvist i 1996. 

 

Ved undersøkelsen gikk en arkeolog fra Norsk Maritimt Museum i tørrdrakt ut i vannet/gytja 

for å identifisere ledegjerder, flettverk og eventuelt annet som kunne befinne seg under 

overflaten. Gjerderestene ble målt inn. I forbindelse med undersøkelsen ble det tatt inn 

ytterligere fem prøver av furu til radiologisk datering. De ytre årringene av disse har blitt 

tidfestet til tidsrommet 890–1635 e.Kr., noe som innebærer at anlegget må ha blitt driftet mer 

eller mindre sammenhengende fra slutten av vikingtiden og gjennom hele middelalderen.  

 

Undersøkelsen viste også at anlegget var betydelig forringet siden 1996 og arbeidet gjorde det 

derfor mulig å sikre kunnskap om et anlegg som er i ferd med å gå fullstendig tapt.  
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Forside: Samlingen av kløyva staur fra vikingtiden i Smala-sundet. Foto: Jørgen Johannessen, NMM.
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Rapport fra sikringsundersøkelse 

GRUNNA I MODUM I BUSKERUD 

AXEL MJÆRUM OG JØRGEN JOHANNESSEN 

 
1. Bakgrunnen for undersøkelsen 
Lokalhistoriker Olav Sørensen oppdaget to gjerder på tvers av i sundet Smala i skogsvannet 

Grunna i 1996. Disse ble tolket som deler av en fiskefelle og en slags ledegjerde. I 2014 

befarte Norsk Maritimt Museum (NMM). Anlegget var betydelig forringet siden 1996 og 

færre stokker kunne sees. En stokk fra fella ble imidlertid tatt ut. Den var godt bevart i gytja 

og ca. 2,2 meter lang. Enden som stakk ned var hogd spiss med øks. Pålen (C61523/1) ble 

datert til 895–1020 e.Kr. (1070±30 BP, Beta-397490). NMM meldte deretter om funnet til 

Kulturhistorisk museum (KHM) ettersom funnet var fredet i henhold til Lov om kulturminner. 

Stauren er siden tatt inn til konservering ved KHM.  

 

På bakgrunn av fellas tilstand og datering ble det søkt Riksantikvaren om sikringsmidler. 

Midlene ble innvilget i 2019. 
 

2. Deltagere, tidsrom og formidling 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Axel Mjærum Prosjektleder 13.–14. august 2019 2* 

Jørgen Johannessen Feltleder 13.–14. august 2019 2* 

Sum 4* 

Tabell 1: Deltagere på feltarbeidet. *) Tidsbruken omfatter reise tur/retur Oslo-Modum og inkluderer 

overtidsarbeid. 

 

Utgravningen foregikk fra 13.–14. august 2019 og totalt ble det anvendt fire dagsverk til 

undersøkelsen. Arbeidet ble gjennomført i varmt og fint sommervær. 

 

Feltarbeidet ble besøkt av Anja Melvær og Inger Karlberg fra Buskerud fylkeskommune. 

Buskerud fylkeskommune formidlet om undersøkelsen i etterkant av besøket (se vedlegg, del 

9.4.1). Resultatene har senere blitt omtalt på nettstedet norark.no. (se vedlegg, del 9.3.2). 

 
3. Landskapet - funn og fornminner og naturmiljø 
 

Skogsvannet Grunna i Holleia består av to deler, Sør-Grunna og Nord-Grunna, hver ca. 500 

meter lange, forbundet med et ca. 150 meter langt sund, Smala. Skogstjernet Grunna er 

forbundet med Kimmetjern, Lorta og Sysletjern. Fra Kimmertjern går det en bekk som sikrer 

tilførsel av friskt vann fra Kimmetjern i større og mindre grad gjennom hele året. Bekken 

sikrer brukbare gyteforhold for ørreten og en stabil vannstand. Fra fella og ned til Sysle-bygda 

er det ca. 4 km, men det er kort vei til setra på Gamlevollen ved Kimmertjern. Det er godt 

myrbeite fra Gamlevollen rundt Kimmertjern og mot Grunna. 

 

Fiskebestanden i disse tjernene har så langt en kjenner til alltid bestått av abbor og noe ørret i 

forholdet 1:10 i favør abbor. I tillegg er det Kimme (Ørekyt) i de nevnte vannene. Økologisk 

sett er vannet høyproduktivt fordi det er grunt, og det har blitt anslått at det skal ha vært mulig 



Flannum skog (79/19) m.fl. Modum k. Buskerud.  Saksnr. KHM 2018/10747 

 4 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Arkeologisk seksjon  

å ta ut 200–300 kg fisk årlig fra dette vannet. En faststående fiskefelle midt i vannet vil 

følgelig ha vært effektiv (Sørensen 2015).  

 

I 1996 var det lav vannstand i Grunna som en følge av en varm og nedbørfattig sommer og 

rivning av mølledammen i Sysletjern. Lokalhistoriker Olav Sørensen påvise da en sperring 

over sundet bestående av minst 26 reiste peler. Informasjon om funnet ble innberettet til 

Buskerud fylkeskommune (Sørensen 1996).  

 

 

 

Figur 1: Lokaliteten (ID 178651) ligger i Smala, et sund sentralt i vannet Grunna i Modum, Buskerud. Kart: 

Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 2: Pelerekken på østsiden av sundet i 1996. 

Anlegget som helhet ble da beskrevet av Olav 

Sørensen (2015) på følgende måte: «På sundets 

smaleste punkt, der det er 10,5 meter bredt, var det 

to rekker med peler fra hver side av sundet. Fra 

østsiden 18 peler fra vestsiden 8 peler. Østre rekke 

er 2,5 meter lang. Vestre rekke er 1 meter. Tett 

inntil hver av rekkene la en langsgående stokk i 

tømmertykkelse.»1 Foto: Olav Sørensen. 

 

 

 

 

I 1996 ble det gjort overordnede beskrivelser av anlegget (Sørensen 1996, 2015, se 

beskrivelse knyttet til figur 2). Det manglet imidlertid kunnskap om konstruksjonen av 

sperringen, om plasseringen og formen til en eventuell ruse og om antall bruksfaser og 

brukslengder.  

 

 

Figur 3: Samlasundet sett fra nordvest. Fellene har vært plassert på sundets smaleste punkt, i bakkant av bildet. 

Foto: Jørgen Johannesen, NMM. 

 

Selve fiskefellen er plassert i Smala, et sund med en bredde på ca. 10 m. På begge sider av 

sundet er det skrinn, knausete mark bevokst med furu- og løvtrær og lyng. I sundet er det ca. 2 

                                                 
1 De langsgående stokkene ble på undersøkelsestidspunktet 2019 tolket som furulegger som hadde ramlet 

overende. Bakgrunnen var at det i 2019 var flere andre trær som på tilsvarende vis hadde ramlet over sundet. 
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meter høye, delvis steile bergflater ned mot vannet. Selv om terrenget er ulendt er det likevel 

relativt enkelt å ta seg ned til vannflaten fra begge bredder. 

 

 

 

4. Praktisk gjennomføring av utgravningsprosjektet 

4.1. Problemstillinger – prioriteringer 

Formålet med undersøkelsen var å avklare hvordan fiskefellen var bygget, om anlegget hadde 

flere faser og hvor lenge anlegget hadde vært i bruk. Videre ville vi undersøke tilstand og 

eventuelt forfall siden innledende undersøkelser av Sørensen i 1996. 

 

4.2. Utgravningsmetode og forløp 

Prosjektet var et samarbeid mellom KHM, NMM og Buskerud fylkeskommune, hvor de to 

førstnevnte institusjonene sto for arbeidet i felt. 

 

Feltarbeidet ble lagt til sensommeren, da vannstanden generelt er lav i dette uregulerte vannet. 

På bakgrunn av fotodokumentasjon ble vannstanden i 2019 vurdert til å være en del høyere 

enn i 1996 og noen cm høyere enn i 2014. I 2019 gjorde vanndybden at det i hovedsak var 30 

cm ned til løst dynn i sundet. Dynnlaget var så tykt at man kunne stå med hodet over vann og 

strekke ut kroppen uten å nå fast bunn i sundet. Undersøkelsen måtte følgelig gjennomføres 

med tørrdrakt.  

 

Ettersom temperaturen i vannet var nokså høy, kanskje rundt 15 grader dypere enn 1 meter, 

kunne vi bruke bare hender uten hansker. Dette gjorde det lettere å føle seg frem. Totalt ble 

det søkt etter konstruksjonsellementer innenfor et areal på ca. 25 m2 (se figur 6). Alle synlige 

konstruksjonsdeler ble digitalt innmålt og anlegget som helhet ble beskrevet. I tillegg ble det 

søkt målrettet etter rester av ruser, flettverk og andre sentrale anleggselementer med hendene. 

Det ble også tatt ut fem prøver for C14-dateringer og artsbestemmelse av trevirket. 

 

Hva angår digital dokumentasjon, ble det benyttet en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet 

til innmåling ved feltarbeidet. Alle kartdata er satt i koordinatsystemet UTM/WGS84 sone 

32N. Til videre behandling og analyse av innmålte enheter i felt ble dokumentasjonssystemet 

Intrasis (v.3.0.1) anvendt, mens ESRIs ArcMap 10 ble brukt til databearbeiding, analyse og 

tilrettelegging av kart og figurer.  

 

Innmålingen ble foretatt i skog, og til dels var det problemer med GPS-dekningen på stedet. 

Det var derfor problemer med satellittkontakt under feltarbeidet, og det må påregnes noe 

avvik i innmålingsdataene. I tillegg ble mange av innmålingene gjort i vann. Siden disse 

innmålingene da ikke ble gjort på en fast flate har høydedataene en begrenset 

informasjonsverdi. 
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Figur 4: Jørgen Johannessen tar ut prøve av samlingen med peler, 1016. Under slike omstendigheter er digital 

dokumentasjon en utfordring. Foto: Axel Mjærum, KHM. 

 

Det ble også gjort overflatesøk på land, både på øst- og vestsiden av vannet. Det ble da sett 

etter strukturer som kunne være synlige på overflaten. Formålet var å avklare om det fantes 

bygningsrester, ildsteder eller andre konstruksjoner som kan knyttes til anlegget. Det ble ikke 

funnet spor av slik førreformatorisk aktivitet på øst- eller vestbredden av sundet.  
 

 

4.3. Kildekritiske forhold 

Ettersom sikten i vannet var svært dårlig måtte mye av undersøkelsen foregå ved hjelp av 

hendene. Dette er en taktil fremgangsmåte og det er fullt mulig at vi ikke fikk med oss 

vesentlige konstruksjonsdetaljer. Det ble for eksempel ikke funnet en ruse, men vi antar at det 

må ha vært en slik detalj i fella (jf. figur 10). 
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Figur 5: Jørgen Johannessen undersøker fiskeanlegget ved å kjenne seg frem i mudderet under vannflaten. Foto: 

Axel Mjærum, KHM. 

 

4.4. Bevaringsforhold 

Utgangspunktet for sikringsundersøkelsen var at det ble observert en vesentlig forringelse av 

anlegget mellom 1996 og 2014. Det var derfor ønskelig å innhente mer kunnskap om fellen 

før det gikk fullstendig tapt. I 1996 blir det beskrevet 26 slike staur. I 2019 ble det identifisert 

14–15 staur som tilhørte anlegget, til tross for relativt systematisk leting. Toppen av staurene 

fremsto også som noe mer nedbrutt ved 2019-undersøkelsen (sammenlign figur 2 og 6). 

 

Bakgrunnen for at anlegget taper seg må til dels tilskrives pågående, naturlig nedbrytning av 

det ubehandlede treverket. Olav Sørensen opplyser imidlertid også at det har blitt benyttet båt 

gjennom sundet de senere årene, og at det kan ha blitt foretatt rydding for å bedre 

fremkommeligheten på vannet. 
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5. Utgravningsresultater 
 

 

Figur 6: Kart over fiskefella i grunna utarbeidet i forbindelse med feltarbeidet i 2019. Foto: Axel Mjærum, 

KHM. 

Ved undersøkelsen ble det totalt påvist 14–15 staur. Ti av dem var knyttet til samling 1016, 

mens de øvrige sto og lå spredt rundt i området. 
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Samling med staur 1016 

Samling 1016 besto av minst ti staur innenfor et område på ca. 0,9x0,5 m. I samlingen 

inngikk både rundstokker, halvkløyvinger og kvartkløyvinger. Staurene hadde en diameter på 

5–8 cm. Ved befaringen i 2014 ble én stokk dratt opp fra mudderet (C61523/1). Denne 

stokken var 2,17 m lang.  

 

Åtte av stokkene var tydelig plassert vertikalt. Staurene sto nokså løst i mudderet, og de kan 

følgelig ha forskjøvet seg etter at anlegget var i bruk. Vår undersøkelse underbygger 

imidlertid Olavs Sørensens vurdering av at stokkene var plassert i to parallelle rekker. 

Avstanden mellom de enkelte staurene i rekkene var ca. 25 cm, mens avstanden mellom de to 

rekkene var ca. 10 cm. 

 

 
 

Figur 7: Samlingen med peler, 1016. Foto: Jørgen Johannessen, KHM. 

 

Imellom rekkene ble det funnet to staur som var stilt med en vinkel på ca. 45 grader, noe som 

kan indikere en form for skigardstruktur. En gren av furu (P2001, se figur 8) var også presset 

ned mellom de to parallelle rekkene. Grenen har trolig bidratt til å tette åpninger i strukturen. 

Ut fra de beskrevne data tolkes samling 1016 som rester av et fiskegjerde, og mest trolig har 

det hatt en skigardlignende utforming. I tillegg har grener bidratt til å tette gjerdet.  

 

Det foreligger tre dateringer av staursamlingen, to staur er tidfestet til 775–1020 e.Kr., mens 

kvisten benyttet som flettverk er tidfestet til 1020–1170 e.Kr. 
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Andre staur 

Innenfor det undersøkte arealet på 25 m2 fremkom fire andre staur. Staur 1008 er en spisset 

rundstokk som mest trolig skal sees i sammenheng med samling 1016. Stokken ble trukket 

opp og var ca. 1,8 m lang. 

 

Staur 1001 var en relativt grov (d:9 cm) spisset rundtstokk som stakk ut av torvdekket langs 

den vestlige bredden av sundet (figur 8). Stauren var synlig i en lengde på 1,5 m og er datert 

til middelalder 1300–1435 e.Kr. (P2004). 

 

Én meter sør for samling 1016 sto det en spisset rundstokk (1014), med en diameter på 5 cm 

og en lengde på ca. 2,5 m. Stauren er datert til 1465–1645 e.Kr. (P2003). 

 

Det ble i tillegg påvist en rundstokk (1027) med en diameter på 7 cm. Den befant seg 5 m 

sørvest for samling 1016. Pelen har en spalte i toppen (se figur 7). Kuttets form kan indikere 

at det har blitt dannet med motorsag i forbindelse med rydding av sundet i nyere tid. Det 

utelukkes imidlertid ikke helt at det er langt eldre og er knyttet til fiskefellekonstruksjonen. 

Stauren har blitt tidfestet til 1045–1260 e.Kr. (P2002). 

 

Ut fra dateringene og plasseringen i sundet tolkes samtlige av disse tilvirkede staurene som 

deler av fiskesperringer.  

 

 

 
 

Figur 8: Øverst t.v. gren som trolig har blitt benyttet som flettverk i samling 1016. Øverst t.h. saging av staur 

1001. Stauren stakk ut av myrkanten. Nederst t.v. Stokk 1027 har en ca. 1 cm bred spalte i toppen. Det er 

usikkert om spalten har blitt dannet i forbindelse med det forhistoriske fisket eller om det er laget med motorsag 

i nyere tid. Nederst t,h, den skråstilte tilhuggingen av staur 1014. Alle foto: Axel Mjærum, KHM. 
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intrasisid Type Kontekst Diameter (ca.) Lengde (ca.) Prøvenr. 

1001 
Spisset 
rundstokk Enkeltliggende 9 >150 2006 

1008 
Spisset 
rundstokk Trolig del av samling 1016 6 150 

 1010 Halvkløyving 

Del av 1016 5–7  

 

1011 Rundstokk 

1012 Kvartkøyving 

1013 Kvartkløyving 

1014 
Spisset 
rundstokk Enkeltstående 5 250 2003 

1015 Kvartkløyving Del av 1016    

1027 Rundstokk Enkeltstående 7 0 2002 

Tabell 2: Mål på staur som ble nærmere dokumentert i forbindelse med undersøkelsen.  

 

 

6. Naturvitenskapelige prøver 
 

I etterkant har vi fått vedartsbestemt og C14-datert fem prøver fra anleggene i Grunna. 

 

Jonas Ogdal, Karen Salvig og Peter H. Mikkelsen hadde ansvaret for gjennomføringen av 

vedartsanalysene ved Moesgaard museum (se vedlegg 9.3.1). De konkluderer med at de 5 

innsendte delene er av furu (Pinus). På to av prøvene ble det ytterste vekstlaget påvist, mens 

alle manglet bark. Generelt er treene tettvokst, dvs. de har relativt mange årringer i forhold til 

størrelsen. Grenen P2001 er imidlertid mer tettvokst enn de andre prøvene.  

  

 

Tabell 3: Resultater fra vedartsanalysen. 

 

Det ble tatt ut prøver til C14-datering av de ytterste bevarte årringene på alle de fem prøvene 

som ble hentet inn i 2019. På bakgrunn av kunnskapen som fremkom i felt, og delvis ut fra 

vedartsundersøkelsen, er det rimelig å anta at disse prøvene representerer trærnes siste leveår.  

 

Dateringene ble gjennomfort av Universitetet i Lund sprer seg relativt jevnt innenfor 

tidsrommet 890–1635 e.Kr. (figur 9, jf. vedlegg 9.3.2). De belegger følgelig at det har foregått 

fellefangst av fisk i minst 500 år i vannet. 
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Figur 9: Oversikt over C14-dateringer gjennomført av fiskefellen i Grunna.  

 

 

 

Figur 10: Fiskefella i Grunna med dateringsresultater. Kart: Axel Mjærum, KHM. 
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7. Konkluderende bemerkninger 
 

Undersøkelsen viser at det er staur i større deler av sundet, og dateringene gir grunnlag for å 

konkludere med at fellefisket har strukket seg over et langt tidsrom. På bakgrunn av 

bevaringsforholdene og den anvendte metodikken anses det også som sannsynlig at det vi kun 

har dokumentert en mindre del av staurene som opprinnelig har bidratt til å sperre deler av 

sundet. Det fremkom få detaljer om anleggskonstruksjonene, men sperringen ser ut til å ha 

strukket seg ut fra land og det er sannsynlig at konstruksjonen har minnet om rysjuer, en form 

for feller som har blitt benyttet i nyere tid (se figur 11). 

 

 

Figur 11: Trygve Hesthagen og Einar Kleiven (2016:104–105) beskriver og illustrerer fellefangst med rysju: «I 

Lesjavatna vart det fram til 1800-talet nytta eit ruseliknande reiskap dei kalla rysju. Det vart sett grinder i vatnet 

utover frå land, som bægde fisken inn i rysju. Kanskje var det plassert eit kortare leidegjerde på den andre sida 

av rysju.» Sperringene i smala kan ha hatt en tilsvarende utforming. 

 

Beregninger som Olav Sørensen (2015:28–30) har fått utført viser som nevnt at det årlig kan 

ha blitt tatt ut så mye som 200–300 kg abbor og ørret fra Grunna. Det er også på det rene at 

slike fiskeanlegg har krevd hyppig tilsyn da de var i bruk. Knyttet til Gamlevollen ved 

Kimmetjern har det tidligere vært beite, og det er tenkbart at driften var knyttet til dyrehold på 

sommerstid. 
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At driften vedvarte i om lag 500 år åpner opp for nye tanker om betydningen av slike anlegg 

og viktigheten av fisket for de med fiskerett. Fangsten kan delvis ha blitt tørket eller saltet, og 

noe ble kanskje skattet (jf. Kjelland 2016). 
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9. Vedlegg 

9.1. Tilveksttekst C61523/1-6 

C61523/1-6 

Fiskefelle fra vikingtid og middelalder fra FLANNUM SKOG (79/19), HAUGAN (155/4) 

og FJELDHEIM (155/13,14), MODUM K., BUSKERUD. 

 

Arkeologisk befaring og undersøkelse av fiskefelleanlegg (id 78651) i Smalsundet, vannet 

Grunna, Modum kommune, Buskerud. Anlegget ble oppdaget av lokalhistoriker Olav 

Sørensen i 1996 og befart av Norsk Maritimt Museum i 2014.  

 

I 2014 ble det innhentet en saur (61523/1) som ble C14-datert til 895–1020 e.Kr., dvs. 

Vikingtid. Den 13.–14. august 2019 gjennomførte Kulturhistorisk museum og Norsk 

Maritimt Museum en sikringsundersøkelse av anlegget (Johannsen og Mjærum 2019). 

Undersøkelsen ble finansiert av sikringsmidler bevilget av Riksantikvaren. Ved feltarbeidet i 

2019 gikk arkeolog fra Norsk Maritimt Museum i tørrdrakt ut i vannet/gytja for å 

identifisere ledegjerder, flettverk og eventuelt annet som kunne befinne seg under 

overflaten. Gjerdene ble målt inn. I forbindelse med undersøkelsen ble det tatt inn ytterligere 

5 prøver av furu til radiologisk datering. De ytre årringene av disse har blitt tidfestet til 

tidsrommet 890–1635 e.Kr., noe som innebærer at anlegget må ha blitt driftet mer eller 

mindre sammenhengende fra slutten av vikingtiden og gjennom hele middelalderen.  

 

Undersøkelsen viste også at anlegget var betydelig forringet siden 1996 og arbeidet gjorde 

det derfor mulig å sikre kunnskap om et anlegg som er i ferd med å gå fullstendig tapt.  

 

Staurene fra undersøkelsen i 2019 er vedartsbestemt av Moesgaard museum i Danmark 

mens C14-anysene er gjennomført av BETA og ved Lunds universitet i Sverige. De 

katalogiserte prøvene er PEG-konservert og frysetørret. I tillegg er restmaterialet fra C14-

dateringene magasinert uten PEG-konservering. 

 

Orienteringsoppgave: Fiskefelleanlegg i Smalsundet, sentralt i skogsvannet Grunna (186 

moh.), i Modum kommune, Buskerud. 

 

1) Spisset pel av tre. Kvartkløyving av rettvokst tømmer uten bark. Ytterveden er bevart. 

Gjenstanden målte opprinnelig 217 cm og hadde en forholdsvis jevn tykkelse på ca. 6,5 

cm. Ca. 110 cm av pelens bunndel er lys brun i farge og godt bevart, et ca. 60 cm langt 

midtparti har en mørkere farge og er noe dårligere bevart. De øverste 40 cm av stokken er 

den ytre veden sterkt nedbrutt, likevel kan man se at stokken har en tydelig skrå 

avslutning, trolig som resultat av tilhugging med øks. Om lag 55 cm av toppdelen og 55 

cm av bunndelen er PEG-konservert og frysetørret. I tillegg en 20 cm langt stykke tatt fra 

55–75 cm fra bunnen frysetørket. Fra samling av staur, S1016. Datering: 895–1020 e.Kr. 

(1070±30 BP, Beta-397490). 

2) Forgrenet kvist av tre. Grenen var krokvokst, relativt grov og hadde en opprinnelig 
lengde på ca. 1 m. Ytterdelen av grenene virker å ha blitt brukket av. C14-prøve P2001 er 
tatt ut fra ytre bevarte vekstlag. Treverket er bestemt til furu (Pinus). Mål: Stl.: 11,1 cm og 
d.:4,8 cm. Fra samling av staur, S1016. Datering: 1020–1170 e.Kr. (940±35 BP, LuS-
14987). 

3) Spisset pel av tre. Ubrent rundstokk nr. 1027. Stokkens opprinnelige lengde er ikke kjent. 
Prøven er av toppdelen som er tydelig nedbrutt. I toppen er det et ca. 6 cm dypt og 0,8 cm 
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bredt hakk. Bunnen av hakket er buet, og det kan være dannet med motorsag. Dette kan 
ha skjedd i forbindelse med rydding av sundet. C14-prøve P2002 er tatt ut ytre bevarte 
vekstlag. Treverket er bestemt til furu (Pinus). Mål: Stl. 14,3 cm og d.:5,7 cm. Datering: 
1045–1260 e.Kr. (860±35 BP, LuS-14988). 

4) Spisset pel av tre. Ubrent rundstokk nr. 1014. Stokken var bevart i en lengde på ca. 2,5 
m og hadde tilspisset ende. Stokken er brutt i toppen, og den har følgelig vært lengre. 
C14-prøve P2003 er tatt ut av ytre, bevarte vekstlag. Treverket er bestemt til furu (Pinus). 
Mål: Stl.: 10,3 cm og d.:3,8 cm. Datering: 1465–1645 e.Kr. (330±35 BP, LuS-14989). 

5) Spisset pel av tre. Ubrent kløyving. Del av stokk som har blitt spaltet i fire eller flere 
deler. Segmentet har en bredde på 6,5 cm og går inn mot midten av stokken. Opprinnelig 
stokkdiameter har derfor vært minst 13 cm. Stokkens lengde er ukjent, men den er 
brukket i enden. C14-prøve P2004 er tatt av ytre bevarte åringer. Treverket er bestemt til 
furu (Pinus). Fra samling av staur, S1016. Mål: Stl.: 13,1 cm og d.:6,3 cm. Datering: 775–
1020 e.Kr. (1010±35 BP, LuS-14990). 

6) Spisset pel av tre. Enkeltliggende rundstokk 1001. Stokken var minst 2 m lang og hadde 
tilspisset ende. Segment av stokken tatt ut som prøve. C14-prøve P2006 tatt ut av to 
årringer rett under barken. Treverket er bestemt til furu (Pinus). Mål: Stl.: 29,5 cm og 
d.:5,6 cm. Datering: 1300–1435 e.Kr. (555±40 BP, LuS-14991). 

 

Orienteringsoppgave: Fiskefelleanlegg i Smalsundet, sentralt i skogsvannet Grunna, i 

Modum kommune, Buskerud. Sundet er om lag 10 m på det smaleste, og her ble det funnet 

en samling med 10 stokker, samt spredte, tilspissede stokker. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: ED50-UTM; Sone 32 N: 6654383, Ø: 551069. 

 

LokalitetsID: 178651. 

 

Innberetning: Johannessen, J. og Axel Mjærum 2019: Rapport. Arkeologisk utgravning. 

Sikringsundersøkelse av fiskefelleanlegg i Grunna. Flannum skog (79/19) m.fl., Modum k. 

Buskerud. 
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9.2. Fotoliste 

Filnavn Motiv Objektnr Sett 
mot 

Fotograf Opptaksdato 

Cf53669_0018.JPG Oversikt over Smalsundet i Grunna før 
undersøkelse 

  V Jørgen Johannesen 13.08.2019 

Cf53669_0019.JPG Oversikt over Smalsundet i Grunna før 
undersøkelse 

  V Jørgen Johannesen 13.08.2019 

Cf53669_0022.JPG Oversikt over Smalsundet i Grunna før 
undersøkelse 

  SSV Jørgen Johannesen 13.08.2019 

Cf53669_0031.JPG Jørgen Johannessen (JJ) arbeider med å 
identifisere fiskefellen 

  NV Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0033.JPG Jørgen Johannessen (JJ) arbeider med å 
identifisere fiskefellen 

  V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0034.JPG JJ med staur 1014, en spisset rundstokk 
som sto vertikalt ned i mudderet 

1014 V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0038.JPG JJ med del av flettverk i samling 1016. 
Grenen er av furu og datert til VT 

1016 V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0042.JPG JJ føler seg frem i mudderet. Han viser med 
dette den taktile feltmedoden som ble 
anvendt 

1016 V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0043.JPG 1/4-køving som lå imellom staur i samling 
1016. Denne kan ha vært del av flettverk 

1016 V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0044.JPG JJ med del av flettverk i samling 1016. 
Grenen er av furu og datert til VT 

1016 V Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0045.JPG JJ med del av flettverk i samling 1016. 
Grenen er av furu og datert til VT. Stykket 
t.h. er tatt ut som prøve 

1016 - Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0047.JPG Oversikt over Smalsundet i Grunna   SV Axel Mjærum 13.08.2019 

Cf53669_0049.JPG Prøveuttak ved JJ   Ø Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0050.JPG Nærbilde av staur 1014 1014 - Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0051.JPG Nærbilde av staur 1014 1014 - Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0052.JPG Nærbilde av staur 1014 1014 - Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0054.JPG Ansamling med staur, 1016 1016 NV Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0055.JPG Ansamling med staur, 1016 1016 NV Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0056.JPG Ansamling med staur, 1016 1016 NV Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0058.JPG Ansamling med staur, 1016 1016 NV Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0059.JPG Uttak av prøver fra ansamling med staur, 
1016 

1016 Ø Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0061.JPG Uttak av prøver fra ansamling med staur, 
1016 

1016 Ø Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0062.JPG Uttak av prøver fra ansamling med staur, 
1016 

1016 Ø Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0063.JPG Uttak av prøve av staur 1001 1001 Ø Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0064.JPG Uttak av prøve av staur 1001 1001 - Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0065.JPG Spisset ende av staur 1001 1001 - Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0066.JPG Flate på vestsiden av anlegget. Området ble 
overflateregistrert 

  S Jørgen Johannesen 14.08.2019 

Cf53669_0067.JPG Flate på vestsiden av anlegget. Området ble 
overflateregistrert 

  N Axel Mjærum 14.08.2019 

Cf53669_0068.JPG Stokk 1027 har en ca. 1 cm bred spalte i 
toppen. Det er usikkert om spalten har blitt 
dannet i forbindelse med det forhistoriske 
fisket eller om det er laget med motorsag i 
nyere tid 

1027  Axel Mjærum - 

Cf53669_0069.TIF Kart over utgravningsområdet med 
strukturnr. 

- N Axel Mjærum 18.12.2019 

Cf53669_0070.JPG Kart over utgravningsområdet med 
dateringer 

- N Axel Mjærum 19.12.2019 
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9.3. Naturvitenskaplige analyser 

9.3.1. Rapport, vedart 
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9.3.2. Rapport, C14 
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9.4. Formidling 

9.4.1 Buskerud fylkeskommune, august 2019 
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9.4.2. Norark.no 22.10.2019 
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9.5. Arkivert originaldokumentasjon 

2. Dagbok og skisse av undersøkelsesområdet. 


